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Úvodní slovo
Vážení a milí,
život nám po celou dobu svého trvání připravuje stále nějaké překvapení. Tím
překvapením mám na mysli skutečnost, že každý z nás potká ve svém životě mnoho
různých lidí - někteří nás obohatí o novou zkušenost, ale našim životem se jen mihnou
a někteří se stávají našimi přáteli, snaží se stát při nás za všech okolností, pomáhají vždy
v ten pravý čas a zůstávají v našich srdcích navždy. Asi Vás teď napadá, proč v úvodním
slovu tak velká polemika o přátelství, ale svůj důvod určitě mám. Chtěla bych, aby jste
Vy, kteří s námi jdete již nějaký čas, věděli, že Vaše podpora je pro nás pořád velmi
vzácná už tím, že v roce, do kterého vstupujeme, dovrší 10 let svého trvání.
Skončil rok 2008, který byl devátým rokem našeho činění a byl pro nás velmi pestrý
a bohatý na zážitky. Proto mi dovolte předložit Vám na následujících stránkách souhrn
všeho toho, co jsme díky Vám mohli prožít.

Tříkrálová neděle a Pohoda v Kolovratech. Charitativní koncert, který přinesl našim
rodinám radost z toho, že lidé, firmy a fyzické osoby, tak daleko od našeho domova z městské části Praha Kolovraty - svým přispěním na konto klubu Pohoda a do veřejné
sbírky, kterou pro nás tato městská část Prahy zorganizovala, vyjádřili svou podporu v
naše snažení usnadnit život rodinám, které pečují o dítě/ mladistvého s těžkým
zdravotním postižením.
Při čtení následujících stránek se dozvíte více o cestě do Kolovrat, tak i o cestování
Pohody do blízkého města Boskovice. Také to, že Badinka 2008, náš tradiční
rehabilitační pobyt, opět splnil nad očekávání svůj cíl, kterým zůstává rodinám dětí
se zdravotním postižením přinášet informace o všem, co ke svému složitému životu
potřebují. Když se také podaří, aby byl plný smíchu, radosti, tvoření na keramickém
kruhu, rehabilitačního cvičení, ježdění na koni přímo v areálu penzionu Badinka, pak lze
upřímně říci „hřeje nás u srdce pocit dobře odvedené práce.“
Dozvíte se o tom, že i v roce 2008 jsme se snažili „Táhnout Za Lano“. Provozovali jsme
naši specifickou poradenskou kancelář spolu s půjčovnou kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek.
Když si uděláte čas a dočtete tuto výroční zprávu až do samého konce, zjistíte, že jsme
uskutečnili dvě nové akce Relaxační pobyt pro rodiče, kteří pečují o dítě, mladistvého
se zdravotním postižením a společně se spřáteleným klubem Hvězdička předvánoční
besedování nazvané „ Proč se bát handicapu?!“
Tímto se dostávám k závěru roku 2008, který byl také ve znamení překvapení, o které
se postaral pan Gródl a jeho Gazela music club Svitavy. Vánoční dárek, který skutečně
realizoval ve sváteční Štědrý den. Na půdě Gazela music clubu se konala akce Benefition
SNOW BASS. Výtěžek z této akce se rozhodl pan Gródl věnovat naší Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o .s. Klubu POHODA Svitavy.
Přeji Vám příjemné čtení a zároveň Vám všem našim přátelům, sponzorů, dobrodincům,
rodinám, asistentkám děkuji za to, že nám pomáháte uskutečňovat naše sny a žít
plnohodnotný život plný krásných zážitků.

Děkujeme, že nám pomáháte

Právě přátelství, které již několik let upevňujeme se zpěvákem Tomášem Berounem
a panem profesorem Eduardem Klezlou nám přináší nevšední prožitky, které díky nim
získáváme. Iniciativa těch dvou vzácných pánů a paní Ivy Hladké z občanského sdružení
klub Klubko Kolovraty nám velice zpříjemnila začátek roku 2008.
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v K o l o v r at e c h
Začtěte se do těchto řádků a zjistíte, jak se svitavská Pohoda dostala do Prahy
Kolovrat

Naši přátelé zpěvák Tomáš Beroun a profesor pražské Ježkovy
konzervatoře Eduard Klezla, již v říjnu 2007 přišli s nápadem uskutečnit ve
spolupráci s občanským sdružením Klub Kolovraty charitativní koncert nazvaný
Pohoda v Kolovratech. Současně předsedkyně klubu Kolovraty paní Iva Hladká
podala návrh zástupcům městské části Praha Kolovraty, aby výtěžek z tradiční
veřejné sbírky, která je zahajována v Kolovratech při rozsvícení vánočního
stromu, byl věnován právě našemu Klubu Pohoda. Zástupci městské části její
návrh podpořili. Tímto začaly přípravy a rodiny z našeho klubu dostaly pozvání
do Kolovrat na tříkrálovou neděli. Velice rádi jsme toto pozvání přijali.
Neděle 6.ledna 2008 díky počasí nezačala příliš optimisticky, i když
normálně bychom ze sněhu měli se svými dětmi velkou radost, na cestu dlouhou
bez mála 200km se nám to nehodilo. Přesto jsme se statečně s našimi rodinami,
které pečují o dítě či mladistvého se zdravotním postižením vydali na cestu směr
Praha-Kolovraty.
Koncert začal ve 14hodin, kdy beze slov Tomáš Beroun začal zpívat
převzatou písničku od Richarda Bonny Muntula Moto, která navodila báječnou
atmosféru, uvítal vyprodaný sál v Kulturním domě U Boudů a uvedl
moderátorku odpoledne paní Hanu Heřmánkovou. Poté paní Hana pozvala na
jeviště i všechny další hosty Moniku Absolonovou, Radku Fišarovou a pana
profesora Eduarda Klezlu.
Od té chvíle bylo na jevišti velmi živo, všem hostům byly paní
Hankou kladeny otázky, které se týkaly jejich profesního i osobního života.
Také diváci v sále měli možnost se milých hostů ptát na cokoliv je napadlo.
Povídání, které bylo prokláno písničkami z muzikálu Kleopatra, Angelika, Edit
Piaf a Evita. Ukázalo se, že Monika je velice výřečná, Radka velmi pohodová,
pan profesor opravdu vtipný a velká opora svým studentům, Tomáš moc citlivý
a vnímavý, ale také to, jak je pohotová moderátorka paní Hanka.
Tomáš Beroun ozvláštnil odpoledne svým výběrem písní, Mackie Messer v
anglickém originále s lehkým tanečním číslem opravdu obecenstvo vyburcoval
k pořádnému potlesku, ale ani Monika se svou krásnou Angelikou a Radka se
svým výjimečným podáním Edit Piaf nezůstaly bez odměny obecenstva, zpívaly
obě nádherně a posluchači to náležitě ocenili.

Děkujeme, že nám pomáháte

Tříkrálová neděle byla pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR o.s. Klub Pohoda Svitavy velmi výjimečná.
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Tomáš Beroun
ozvláštnil odpoledne svým
výběrem písní, Mackie
Messer v anglickém
originále s lehkým
tanečním číslem opravdu
obecenstvo vyburcoval k
pořádnému potlesku, ale
ani Monika se svou
krásnou Angelikou
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a Radka se svým
výjimečným podáním Edith
Piaf nezůstaly bez odměny
obecenstva, zpívaly obě
nádherně a posluchači to
náležitě ocenili.

Další obrovský potlesk publika si zasloužili všichni, kdo svými
sponzorskými dary, které čítali 50.000,-Kč podpořili projekty naše klubu Pohoda.
Všechny naše záměry pro využití finančních prostředků jsme specifikovali již při
zahájení příprav koncertu. V průběhu koncertu probíhala formou projekce na
plátno prezentace činnosti našeho klubu a mluveným slovem jsem vysvětlila
přítomným všechny úmysly využití získaných prostředků
A aby těch překvapení nebylo málo naše děti dostaly na památku této
akce trička potištěná logy obou klubů Klubko Kolovraty, Pohoda Svitavy a
nápisem Pohoda v Kolovratech.
Kasička, která byla od 1.prosince 2007 v kolovratském informačním
centru jako možnost přispění do veřejné sbírky byla i po celou dobu v sále U
Boudů. Otevření kasičky proběhlo následující den za přítomnosti zástupců městské
části Praha Kolovraty a paní Ivy Hladké. Telefonát z Kolovrat v pondělí zněl do uší
jako další překrásná písnička z Kolovrat „vybralo se pro Vás ještě něco málo přes
10.000,-Kč.“

Co k tomu všemu dodat, tak jako Tomáš Beroun ukončil koncert
písničkou, která je oslavou dlouhého života a byla zpívána bez doprovodu
hudby, mi bychom s pokorou rádi všem našim dobrodincům, sponzorům,
odborníkům, vzácným přátelům i našim báječným rodinám, tiše řekli z nitra
našich srdcí „vážíme si Vás a děkujeme Vám všem, kteří se snažíte nám náš
život usnadňovat ať už pomocí finanční, psychickou tak i fyzickou.“

PRAHA

předsedkyně
ARPZPD v ČR
o.s.
Klubu POHODA
Svitavy
KOLOVRATY

Děkujeme, že nám pomáháte

Bylo
to pro nás velké
pohlazení našich
duší, že jsou lidé
i tak daleko od
našeho domova,
kteří nám chtějí
pomáhat. Velmi
si vážíme
vlídného přijetí
v Kolovratech.
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pro Emanuel
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První dubnový den byl ve znamení charitativního koncertu a přátelského
posezení nazvaného Pohoda pro Emanuel. Akce konaná v Zámeckém skleníku v
Boskovicích pod záštitou starosty města Boskovice Ing. Jaroslava Dohnálka, byla
spoluprací Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubu
Pohoda Svitavy, Denního Stacionáře Emanuel Boskovice a Kulturního zařízení
města Boskovice. Velkou oporou při realizaci této charitativní akce nám byl ředitel
Kulturních služeb Boskovice PaedDr. Oldřich Kovář, který celým podvečerem
provázel. Na jevišti „skleníku“ se sešli Mgr. Eduard Klezla, profesor konzervatoře
Jaroslava Ježka Praha, zpěvačka Radka Fišarová, která svým osobitým podáním
Edith Piaf, Evity okouzluje a fascinuje své obecenstvo, zpěvák Tomáš Beroun,
který svým jedinečným hlasem upoutává pozornost publika nejen v divadle
Brodway v hlavních rolích muzikálů Tři Mušketýři (d´Artagnana), Angelika
(Nikolase), ale i při vystupování se svou kapelou Eclipse, která hraje hudbu
laděnou do moderního jazzu.

Děkujeme všem firmám z Boskovic a jejího blízkého okolí za finanční podporu.

Oblastní charita
Blansko
EMANUEL BOSKOVICE
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Na úvod promluvil vzácnými slovy náš hostitel a starosta města Boskovice
Ing. Jaroslav Dohnálek. Maličko si posteskl, že neviděl Zámecký skleník zaplněn do
posledního místečka. Myslím, že vše nám vynahradila báječná atmosféra, krásné
písničky a zážitky, které jsme si všichni odnášeli. Povídalo se o životě našich hostů i
o životě se zdravotním handicapem. Představili jsme publiku denní stacionář
Emanuel i aktivity našeho klubu Pohoda Svitavy. Společnou prezentaci, kterou jsme
vytvořili právě pro tento den, jsme promítali na plátno a tím zpestřovali celý
podvečer. Při písních z muzikálů, se na plátně měnily fotografie, které nám poskytli
oba zpívající účinkující, a tak se i publikum mohlo, alespoň částečně přenést do
divadelního prostředí ve vzdálené Praze.
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Za lan

celostátní aktivita rodičů prosazující potřeby rodin
pečujících o děti s těžkým zdravotním postižením

Děkujeme, že nám pomáháte

Šesté setkání rodičů, kteří pečují o děti, mladistvé s těžkým
zdravotním postižením ZA LANO se vrátilo po roce do
Pardubického kraje.
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V sobotu 31.5.2008 se v České Třebové v Kulturním středisku společnosti
Drumel a Co s.r.o. uskutečnilo v pořadí šesté celostátní setkání rodičů, kteří pečují
o děti, mladistvé s těžkým zdravotním postižením. Na setkání se sjelo více jak 40
rodičů z 6 krajů republiky.
Úvodní slovo Místostarostky města Česká Třebová Ing. Jaromíry Žáčkové a Starosty
města Ústí nad Orlicí Richarda Peška potěšila a zároveň povzbudila účastníky
k dalšímu působení nejen na politickou reprezentaci, ale i odborníky z oblasti
zdravotnictví, školství, sociálních věcí, aby každý ve svém oboru pomohl
optimalizovat život rodin, které se snaží kvalitně pečovat o své blízké v domácím
prostředí.
Věrnou účastnicí setkání Za Lano byla vzácná dáma s otevřeným srdcem
Poslankyně parlamentu ČR a Místopředsedkyně výboru pro sociální politiku
Ing. Alena Páralová, která vždy svým přístupem a odhodláním pomáhat pečujícím
rodinám, vnáší do těchto setkání báječnou atmosféru. Opět s námi strávila celý
sobotní den, informovala o dění na půdě parlamentu, trpělivě odpovídala na dotazy,
naslouchala starostem a povzbuzovala nás všechny svou vstřícností, přirozeností
a vcítěním se do našich problémů.

Dalším bodem programu bylo
vyhodnocení dotazníků. V
období od listopadu 2007 do
května 2008 jsme s pomocí
několika skupin rodičů z více
míst republiky (např. Beroun,
Jihlava, Havířov, Ostrava) se
sbírali celkem 93 vyplněných
dotazníků na téma Postavení
pečujících osob, především
maminek dítěte s těžkým
zdravotním postižením.
Získali jsme tak vyjádření rodičů
z celkem 9 krajů republiky.
Z dotazníků vyplývá, že zhruba 80% maminek
je nezaměstnaných, nejčastějším důvodem je
intenzivní péče o dítě, ruku v ruce s malou
nabídkou kvalitních terénních služeb, malou
nabídkou zkrácených úvazků u chápajících
zaměstnavatelů a při dlouhodobě péči ztráta
původní profese a chybějící pracovní praxe
maminek.
Jako hlavní nevýhody svého postavení
zmiňují maminky např. izolaci ze společnosti,
špatné zabezpečení ve stáří, psychickou i
fyzickou vyčerpanost, žádný osobní čas, špatnou
komunikaci s úřady, lékaři, školami a pod…
Na otázku „ Co by pomohlo zlepšit mé
postavení?“
pak nejčastěji uvádějí: lepší nabídka terénních
služeb (osobní asistence, odlehčovací služby
a jiné), větší nabídka služeb a volno časových
aktivit pro děti se zdravotním postižením, lepší
ohodnocení pečujících, informovanost veřejnosti
a v neposlední řadě odbornost i lidskost
odborníků.

Děkujeme, že nám pomáháte

Jedním z hlavních témat byly regulační mechanizmy ve zdravotnictví, které ztěžující
život pečujícím rodinám při vyřizování prostředků zdravotní techniky (invalidní vozíky,
speciální sedačky, ortopedické boty) ze zdravotního pojištění. Proto se organizační tým
rozhodl oslovit ředitele pardubické krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pana
Michala Provazníka, zda by nebylo možné vyslat na naše setkání odborného zástupce,
který by odpověděl na dotazy účastníků. Pan ředitel přislíbil a našeho setkání byl účasten
pan MUDr. Lubomír Horák, vedoucí revizních lékařů pobočky ve Svitavách. Jeho výstup v
rámci programu setkání byl velkým přínosem. Osvětlil nám problematiku regulačních
mechanizmů a jeho odpovědi na naše dotazy budou v průběhu dalšího života našich dětí
potřebné a určitě využité. V mnoho otázkách nám vysvětlil situaci a dal dobré rady, ale na
druhou stranu v závěru řekl, že i on si odnáší ze setkání důležité poznatky, což nás velmi
potěšilo. Oběma pánům patří náš dík za ochotu, čas a fundované odpovědi.
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Sobota byla velmi pracovní, dotkli jsme se také tématu „asistence ve školách“.
Problematika osobních asistentů působících ve školách při základním vzdělávání za
úhradu a statut asistentů pedagoga, který je hrazen z resortu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, vyvolá v rodičích velké emoce. Vnímají úhrady při
základním vzdělávání jako velkou nespravedlnost a diskriminaci. Nad tímto
problémem se vznáší mnoho otázek, které kladly rodiče v pracovních skupinkách,
hledaly na ně odpovědi a zároveň přemýšleli nad návrhy řešení.
Odjížděli jsme s odhodláním vyvolat další diskuzi s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy pro vyjasnění a vyřešení situace ohledně „asistence ve
školách“.
Byl to velmi náročný den, který rychle utekl, protože byl naplněn srdečným
setkáním lidí, kteří si chtějí navzájem pomáhat při řešení problémů a nejen to, chtějí
táhnout za pomyslné „Lano“ a tím docílit společně lepších životních podmínek pro
děti, mladistvé a dospělé s těžkým zdravotním postižením.
Věřte, že to je velká motivace.

Děkujeme, že nám pomáháte

Za lan

12

Ostrava
15.11.2008

Za lano, kterého jsme
aktivně účastnili a
spoluorganizovali.
Hostem setkání byla
poslankyně
parlamentu ČR a
předsedkyně
Podvýboru pro
občany se zdravotním
postižením MUDr.
Dagmar Molendová

V sobotu
15.listopadu 2008
proběhlo na
Opavskoostravském
biskupství v Ostravě
sedmé setkání
aktivity rodičů, kteří
pečují o dítě /
mladistvého s
těžkým zdravotním
postižením nazvané

Rehabilitační pobyt

BADINKA 2008
2008
BADINKA

"A opět to uteklo jako voda - Devátý Rehabilitační pobyt pro děti se
zdravotním postižením a jejich rodiny BADINKA 2008, který pořádala
ve dnech 16.8-23.8.2008 Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR o.s. Klub POHODA Svitavy"
V sobotu 16. srpna se sjeli do Svojanova u Borušova do Penzionu Badinka
již po deváté rodiny, které pečují o děti s těžkým zdravotním postižením (13
dětí, mladistvých s těžkým zdravotním postižením, 13 jejich doprovodů, 16
rodinných příslušníků-druhý z rodičů, zdraví sourozenci, 1 fyzioterapeutka
a 3 asistentky pro volnočasové aktivity dětí)
Letošní pobyt byl velmi výjimečný. Celý týden jsme byli na návštěvě v lese
Řáholci u Rumcajse, Manky, Cipíska a samozřejmě nechyběl Knížepán.
Pohádkové postavičky nás provázeli programem, který obsahoval
rehabilitační cvičení, plavání ve vyhřívaném bazénu a rekreační jízdu na
koni. Koně jsme měli ustájené přímo u penzionu, díky panu Vladimíru
Lajdovi, který je dovezl ze stájí, které má ve Velenově u Boskovic. Pan
Lajda obohatil program našeho pobytu o besedu a ukázku Přirozené
komunikace člověka a koně , dále o ukázku Vycvičenosti a přiježděnosti
westernového koně a o večerní ohňovou show "Kůň a oheň".

Děkujeme, že nám pomáháte

aneb hraní v lese Řáholci
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"Kůň a oheň”
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Děti měly opět připraven bohatý program pro volný čas. Tvořivé dílny
měly náplň velmi rozmanitou, například si na památku barvami na
textil pomalovaly trička, nechyběl keramický kruh a spousta dalších
krásných výtvarných činností. Noční slavnost v lese Řáholci proběhla
obohacena opékáním buřtů a velká hra s Rumcajsem rozzářila dětské
oči nad splněnými úkoly a krásnými odměnami. Nezapomněli jsme
ani na speciální program pro rodiče, který obsahoval sociálně- právní
poradenství, předváděcí akci firmy, která na našem trhu prodává
rehabilitační a kompenzační pomůcky, přednášky o rehabilitačních
metodách a zdravém životním stylu.

Prezentace firmy
OTTO BOCK s.r.o.

Rehabilitační cvičení
pod vedením tety Jitky

Díky, za to,
že nám to
tak pěkně jezdí
“koníčku hijéé”

Všechno to krásné co jsme prožili, se mohlo uskutečnit jen díky
Kolovratské sbírce, sponzorským darům, které darovali firmy i fyzické
osoby v rámci akce "Pohoda v Kolovratech", příspěvku z rozpočtu Města
Svitavy, dotace Ministerstva zdravotnictví a dále pak díky našim novým
dárcům, reklamním partnerům, stálým sponzorům, dobrodincům a
báječným přátelům, kterých si za jejich dlouholetou podporu velice
vážíme.
Děkujeme,že nám pomáháte.

Děkujeme, že nám pomáháte

Díky, za to,
že nám to
tak pěkně šlape
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Relaxační víkend
Relaxační víkend pro rodiče, kteří pečují o dítě, mladistvého s těžkým
zdravotním postižením
Ve dnech 10. až 12. října 2008 pořádala Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR o.s. Klub Pohoda Svitavy „První relaxační víkend pro rodiče,
kteří pečují o dítě, mladistvého s těžkým zdravotním postižením“.

Děkujeme, že nám pomáháte

Víkend proběhl v
penzionu Badinka, kde
byl přichystán pestrý
program, zaměřený
hlavně na odpočinek
rodičů. Rodiče
absolvovali pěší túru k
Mírovské věznici v délce
přibližně 12 kilometrů.
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V penzionu byl
účastníkům akce k
dispozici bazén. Na
sobotní odpoledne byly
v programu zařazeny
dvě hodiny relaxačního
cvičení pod vedením
fyzioterapeutky paní
Šnóblové.

Především maminky
mohly přímo v
penzionu využít služeb
nehtového studia Lenky
Kocourkové pro péči o
ruce a nehty a
kosmetického salonu
Moniky Ducháčkové
pro ošetření a masáž
obličeje, dekoltu a šíje.
Relaxačního pobytu se zúčastnili také dva manželské páry ze spřáteleného klubu
Hvězdička z Ústí nad Orlicí.

Beseda
Proč se bát handicapu?
V pondělí 8. prosince 2008 v 16:30 hodin proběhla v Kavárničce U Tygra v České
Třebové společná akce Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
o.s. Klubů Pohoda Svitavy a Hvězdička pro region Ústí nad Orlicí nazvaná
„Beseda - Proč se bát handicapu?“

V předvánočním čase se sešly rodiny dětí se zdravotním postižením dvou
spřátelených klubů Asociace v příjemném prostředí Kavárničky U Tygra. Na
pozvání pana Jasanského, který celou akci inicioval, jsme prožili prosincové
pondělní odpoledne ve společnosti, která diskutovala o handicapu, zamýšlela se
nad životem, který prožívá a zároveň relaxovala při výjimečné hudbě laděné do
moderního jazzu kapely Eclipse, přítele Klubu Pohoda zpěváka Tomáše Berouna

Děkujeme, že nám pomáháte

místo besedování
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Gazela music club Svitavy
Benefition SNOW BASS
Vánoční diskotéka
Na začátku prosince zvoní telefon… Neznámé číslo, na druhém konci
se ozývá mužský hlas… Představuje se jako Ladislav Gródl, majitel
firmy Gazela s.r.o Svitavy.

Děkujeme, že nám pomáháte

Nastínil mi, že si vybral naše občanské sdružení jako příjemce
výtěžku z jejich plánované akce, která se bude konat na Štědrý den.
Požádal mě o schůzku, abych přišla a osvětlila činnosti, kterými se
zabýváme. Bylo to velké překvapení a já jsem měla velkou radost,
protože v našem městě je mnoho neziskových organizací, ze kterých
si pan Gródl vybíral. A vybral si právě nás, toho si velmi vážím.
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Schůzka proběhla ve velmi příjemném duchu, vysvětlila jsem naše
činnosti, předložila výroční zprávu 2007 a propagační leták
klubu.Také upřesnila jak případné finanční prostředky použijeme. Po
všem tom, co jsem napovídala, vznikla dohoda, kterou pan Gródl
přislíbil, že věnuje výtěžek z akce nazvané Benefition SNOW BASS
našemu klubu Pohoda Svitavy. Odcházela jsem s pocitem, že začíná
dobrá spolupráce a vše co děláme má smysl.
Vánoční diskotéka měla velký úspěch, výtěžek má úctyhodnou výši.
Pan Gródl splnil slib a na základě darovací smlouvy, kterou jsme
společně podepsali putoval výtěžek na konto našeho klubu.
Děkuji za všechny rodiče a děti za krásný Vánoční dárek.

Děkujeme, že nám pomáháte

Půjčovna rehabilitačních a ko
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Zpráva o hospodaření Klubu POHODA
Asociace rodičů a přátel postižených dětí ve
Svitavách
za rok 2008

V průběhu roku Klub uskutečnil několik akcí:
1.Benefiční koncert POHODA V KOLOVRATECH charitativní kulturní akce
organizovaná klubem Klubko Praha Kolovraty pro Klub Pohoda Svitavy. Příjemné
zimní odpoledne plné známých osobností doprovázela slovem Hana Heřmánková a
zazpívali nám zpěváci Radka Fišarová, Monika Absolonová a Tomáš Beroun.
Humorným slovem své žáky doprovázel jejich „nezpívající“ profesor Eduard Klezla
Benefiční koncert vynesl Klubu Pohoda Svitavy na sponzorských darech od
fyzických a právnických osob a partnerských smlouvách o reklamě 50.000,Kč, všechny smlouvy byly uzavřeny již v prosinci roku 2007, ale část
finančních prostředků byla přijata bankovním účtem až počátkem roku
2008.
Veřejná sbírka městské části Praha Kolovraty měla výnos 10.250,-Kč, který
byl použit na úhradu výdajů pro rehabilitační pobyt Badinka 2008
Příjmy
27 500 Kč dary od fyzických a právnických osob
Výdaje:
5 600 Kč cestovné členů Klubu Pohoda
Část výtěžku akce 21 900 Kč bude převeden do dalšího roku na akci
„Badinka 2009“.
2.Za Lano pravidelná setkání rodičů, kteří pečují o dítě/ mladistvého se
zdravotním postižením, aktivita, která se zaměřuje na vytváření přímého tlaku na
legislativní a jiné překážky s cílem zlepšit neutěšené postavení těchto pečujících
rodin.
Příjmy:
2 000 Kč
sponzorské dary
Výdaje:
1 723 Kč
režijní výdaje
Rozdíl 277 Kč se převádí do roku 2009.
3.Poradna a půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek projekt
našeho Klubu, který si našel svoji klientelu.
Příjmy:
7 000 Kč
dotace Města Svitavy
Příjmy:
13 000 Kč
sponzorské dary
 Výdaje:
20 000 Kč
nájemné a režie

Děkujeme, že nám pomáháte

Klub začal v novém roce hospodařit s následujícím stavem peněžních prostředků:
Počáteční stav pokladny:
12 241,00 Kč
Počáteční stav běžného účtu:
44 415,34 Kč
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4. Badinka 2008 tradiční rehabilitační pobyt dětí/ mladistvých se zdravotním
postižením a jejich rodin v obci Svojanov u Moravské Třebové v penzionu Badinka.
Akce dotovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, letos i Městskou částí Praha
Kolovraty, Městem Svitavy a sponzorskými dary od podnikajících i soukromých
osob.
 Příjmy:
28 600 Kč
státní dotace od ARPZPD Praha
Příjmy:
10 250 Kč
výtěžek ze z veřejné sbírky
Městské části Praha Kolovraty
Příjmy:
5 000 Kč
dotace Města Svitavy
Příjmy:
14 725 Kč
účastnické poplatky
Příjmy:
83 300 Kč
sponzorské dary
Výdaje:
113 666 Kč
ubytování a stravování
Výdaje:
10 738 Kč
materiál na rampu pro koně a zapůjčení
koní
Výdaje:
4 600 Kč
odměny asistentů a terapeutů
Výdaje:
3 654,50 Kč potřeby pro volný čas
Výdaje:
9 100 Kč
cestovné účastníků
Celkové příjmy 141 875 Kč a celkové výdaje 141 758,50 Kč, Rozdíl
převeden do roku 2009 částka 116,50 Kč
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5. Koncert POHODA PRO EMANUEL Boskovice akce konaná v Zámeckém
skleníku v Boskovicích pod záštitou starosty města Boskovice Ing. Jaroslava
Dohnálka byla spoluprací Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v
ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy, Denního Stacionáře Emanuel Boskovice a
Kulturního zařízení města Boskovice
 Příjmy:
21 000 Kč smlouva o reklamě firmy z Boskovic
 Výdaje:
16 234 Kč režie a odměny účinkujícím
Rozdíl převeden do roku 2009 částka 4 766 Kč
6. Víkendový relaxační pobyt rodičů, kteří pečují o dítě/ mladistvého se
zdravotním postižením v penzionu Badinka nová akce Klubu určená pro oddych,
regeneraci a informování rodičů.
 Příjmy:
10 000 Kč
darovací smlouva
 Příjmy:
17 650 Kč
účastnické poplatky
 Výdaje:
24 680 Kč
ubytování, strava a režie
Rozdíl 2970 Kč převeden na úhradu klubových výdajů
7. Beseda PROČ SE BÁT HANDICAPU? cílem akce společně organizované
dvěma kluby ARPZPD v ČR o. s. Pohoda a Hvězdička bylo zvýšit povědomí a
informovat veřejnost o handicapech a způsobu života s nimi, ale také předvánoční
přátelské posezení rodin, které pečují o dítě/mladistvého se zdravotním postižením.
Akce se uskutečnila v České Třebové v Kavárničce U Tygra.
 Příjmy:
9 000 Kč
darovací smlouvy
 Výdaje:
8 499 Kč
honorář účinkujících a režie
Rozdíl 501 Kč také převeden na úhradu klubových výdajů.

8. Benefition SNOW BASS charitativní akce Gazela music clubu Svitavy,
výtěžek z vánoční diskotéky věnovaný panem Gródlem naší
ARPZP v ČR, o. s. Klubu Pohoda Svitavy
Příjmy:
12 000 Kč
darovací smlouva
Celý výtěžek bude použit na akce pořádané v roce 2009.

Konečný stav pokladny:
16 076,00 Kč
Konečný stav běžného účtu:
67 804,28 Kč
Daňové přiznání z příjmů právnických osob za Klub bylo podáno 19. 3. 2009
na Finančním úřadě ve Svitavách.
Za ARPZPD v ČR, o. s. Klub POHODA Svitavy
Svitavy dne 19. 3. 2009
Ing. Marie Pohorská hospodářka
Odpolední hra Rumcajse, Manky, Cipíska
a našeho Císaře pána

Děkujeme, že nám pomáháte

Na zajištění služeb (poštovné, pojištění, poplatky bance, tisk výroční zprávy,
provoz domény www), cestovného a další režie měl v roce 2008 Klub další
příjmy:
Celkové příjmy: 23 511,26 Kč sponzorské dary, doplatek dotace
Celkové výdaje: 26 817,82 Kč mj. výše uvedené
Rozdíl doplacen z výše uvedených akcí.
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Koukáte, jak mi to jde!
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Co nás čeká v roce 2009
Členská schůzka rodičů a přátel našeho klubu se usnesla, že se budeme snažit
udržet naši činnost v rozsahu, který měla v roce 2008, případně pokud nám situace
dovolí, přidáme i další mimořádné společensko-kulturní akce

 Poradenství pro rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením ve
speciální škole Svitavy
 Setkávání rodičů jedenkrát měsíčně
 Provozování poradenské kanceláře specifického poradenství pro rodiny
pečující o dítě / mladistvého se zdravotním postižením
 Provozování půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 Tradiční, již desátý rehabilitační pobyt pro děti / mladistvé se zdravotním
postižením a jejich rodiny Badinka 2009
 Relaxační pobyt pro rodiče, kteří pečují o dítě / mladistvého se zdravotním
postižením
 Účast v pracovní skupině pro rozvoj sociálních služeb a zdravotnictví ve
Svitavách
 Aktivní práce v organizačním týmu aktivity rodičů Za Lano
Mimořádná plánovaná akce schválená členskou schůzkou
Koncert pro Pohodu na oslavu 10 výročí znovu obnovení činnosti Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o . s. Klubu Pohoda Svitavy



Jitce Patočkové za odbornou garanci klubu Pohoda, za aktivní účast na
rehabilitačních pobytech, za pomoc, obětavost, lidský přístup a
otevřené výjimečné srdce.



Lence Žákové za aktivní účast na rehabilitačních pobytech.



Manželům Badinovým za dlouholeté vytváření výborných podmínek a
zázemí při realizaci rehabilitačních pobytů a dalších akcích konaných v
Penzionu Badinka.



Městské části Praha Kolovraty za uspořádání veřejné sbírky pro naše
občanské sdružení Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o. s. Klub Pohoda Svitavy



Ivě Hladké a klubu Klubko Kolovraty za uspořádání charitativního
koncertu Pohoda v Kolovratech



Mgr.Eduardu Klezlovi, Monice Absolonové Radce Fišarové Hance
Heřmánkové a Tomášovi Berounovi za krásné tříkrálové odpoledne a
vystoupení bez honoráře při koncertu Pohoda v Kolovratech



Stacionáři Emanuel, Starostovi Města Boskovice Ing. Jaroslavu
Dohnálkovi, Kulturnímu zařízení města Boskovice a jejímu řediteli
PaedDr. Oldřichu Kovářovi za spolupráci při akci Pohoda pro Emanuel.



Speciální mateřské škole Svitavy za jejich obětavou práci pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami a spolupráci při poradenství pro
rodiny, které pečují o dítě se zdravotním postižením



Městskému úřadu Svitavy za poskytnuté finanční prostředky v roce
2008



Bc.Šárce Řehořové vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Města Svitavy a všem pracovnicím tohoto odboru za lidský přístup a
vytváření dobrých podmínek pro život rodin, které pečují o dítě /
mladistvého se zdravotním postižením.



Ing.Marii Pohorské za dlouholeté kvalitní bezplatné vedení účetnictví
Klubu Pohoda Svitavy



Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. ,
Karlínské náměstí 12, Praha 8- Karlín za získání dotací z ministerstev.

Děkujeme, že nám pomáháte

Speciální poděkování

Děkujeme našim rodinám, přátelům a asistentkám
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JOHUR s.r.o. Vysoké Mýto,
KAJMAN K Břetislav Kovář- Mělice
KRN s.r.o. Svitavy
AKVASTAV s.r.o. Svitavy
KLEPOCOL s.r.o. Svitavy
RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.
PRAŽÁK CEREKVICE s.r.o. Cerekvice nad Loučnou
RENAULT BON- CAR, s.r.o. Svitavy
MATYÁŠ RADIM Svitavy
GAZELE s.r.o. Svitavy
ING. HEJDUK IVO Svitavy
JAVŮREK LADISLAV Litomyšl
PATOČKOVÁ JITKA Svitavy
KRUŽÍKOVÁ LIDMILA Svitavy
MIKULKOVÁ ROMANA Praha
NOVÁČKOVÁ HANA Svitavy
JANÁKOVÁ PETRA Praha
PENZION BADINKA Jana a Vladimír Badinovi
DTP- CENTRUM Svitavy
TRAFIKA ČECHOVÁ Danuše Čechová Svitavy
HSH Chemical Praha
OPTIMOVENTURA Praha
ACIS CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY SERVISES s.r.o. Praha
DODO for life Zdeněk Dokulil Praha-Kolovraty
JETOP Jaroslav Janovský Praha-Kolovraty
MASÁŽNÍ STUDIO Vlasta Bimbová Praha-Kolovraty
SPORTKLUB- manželé Pěnkavovi Praha-Kolovraty
ING. HLADKÝ ZBYNĚK- Praha-Kolovraty

Vážení reklamní partneři, děkujeme Vám za celoroční spolupráci
PS BRNO s.r.o. Brno
STAVKOM s.r.o. Boskovice
PERFECTED s.r.o. Brno

Vážení reklamní partneři, děkujeme Vám za spolupráci při akci Pohoda
pro Emanuel v Boskovicích
STAVKOM s.r.o. Boskovice
Da HEPO EURO s.r.o. Boskovice
MAXPROGRES s.r.o. Brno
JEDNOTA, spotřební družstvo Boskovice
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SEKANINA Boskovice
LASKI s.r.o. Smržice

Děkujeme, že nám pomáháte

Vážení sponzoři, děkujeme Vám za poskytnuté finanční dary poskytnuté v
roce 2008 a v rámci charitativního koncertu Pohoda v Kolovratech

